Sammen for
felleskap og
idrettsglede
- for enda

flere!

Bærum Roklubb
• Bærum Roklubb ble etablert i 1917 og har siden vært et samlingspunkt for roere i alle aldere.
• Klubben har tilhold i Båtsportens hus på Kalvøya og er en solid bidragsyter til et trygt og inkluderende
oppvekstmiljø i Asker og Bærum.
• Klubben har hatt en mangedobling av unge roere de siste årene, og har i dag en stor og aktiv ungdomsgruppe med
nær 40 jenter og gutter i alderen 11-18 år.
• Vi rekrutterer i den aldersgruppen der frafallet fra annen idrett er størst. Det gir oss en unik mulighet til å fange opp

og ta vare på ungdom som ellers hadde falt ut av idretten, eller tidligere ikke har funnet sin plass i den.
• Roing er en av få idretter der det er mulig å starte i tenårene og likevel ha mulighet til å bli god. Det er også mulig å
starte som voksen og både få god trening og fantastiske naturopplevelser.

• Roing er også lavterskel-idrett i form av at klubben holder alt utstyr, som deles av medlemmene. Ingen har privat
eller personlig utstyr.

Topp og bredde!
Bærum Roklubb har et av landets sterkeste trenerteam. Med roing som verktøy har de
skapt en arena der ungdommene opplever samhold, utvikling og mestring. En trygg havn
der det er rom for både å bli utfordret og å være annerledes.
I tillegg leveres sterke sportslige resultater. I årets nasjonale ungdomsmesterskap ble det
hele 7 gull til Bærum, herunder alle titlene for både gutter og jenter i klassen 13-14 år.
Klubben opplever stor pågang av både unge og voksne som ønsker å begynne med roing og
trenger flere båter, både singelscullere og lagbåter. Aller mest ønsker vi oss rosportens

flaggskip, en åtter.

Sammen for felleskap og idrettsglede for enda flere!
For å få råd til nye båter
• Jobber våre roere dugnad av ymse slag.

• Arrangerer klubben Kjørboregattaen, en av Norges tetteste og
mest attraktive regattaer, til glede for hele ro-Norge.
• Søkes det om støtte fra stiftelser og legater.
I tillegg ønsker vi å stille opp for gode samarbeidspartnere!
• Dere som ser verdien i gode og trygge ungdomsmiljø.

• Dere som vet at det ikke finnes snarveier til målet.
• Dere som er villige til å strekke dere litt - og som får oss til å
strekke oss enda mer. Sammen er vi gull!

Vi kan tilby glede og stolthet
• Glede og stolthet gjennom å støtte en klubb som tar vare på alle, enten de
de har OL-drømmer eller bare trenger venner og sosial trening.
• Glede å stolthet gjennom å bidra til at denne klubben kan gi et tilbud til
enda flere ungdommer, herunder ungdom som trenger det ekstra.
• Glede og stolthet gjennom kanskje å bidra til at det kommer nye OL-helter.
Vi har flere spennende talenter!

Vi kan tilby aktivitetsdager
Vi kan arrangere aktivitetsdager for ansatte og/eller samarbeidspartnere, med
• Roing på vann og land (romaskin)
• Andre lagbygger-aktiviteter
• Konkurranser
• Mat og drikke

Deltakerne kan få prøve seg på tur i brede, trygge båter. Eller utfordres i smale
konkurransebåter (skift nødvendig ☺).
Og de kan få opplæring av, og ro/trene med ekte konkurranseroere, både på vann og land

Vi kan tilby hoder og muskelkraft
Vi kan stille med spreke, sterke ungdommer til å
• Løfte og bære

• Telle
• Klappe og smile

• Være gode representanter
• Teste produkter

• Osv osv.

Og selvfølgelig logoprofilering
Tradisjonell logoprofilering på

Eksklusivt: Båtdåp

• Båter og årer*

Klubben har tradisjon for å gi nye båter

• Båthenger

• Sikkerhetsbåter
• Klubbtelt
• Klubbdrakt*
• Profilklær
• Hjemmeside osv
(*I henhold til gjeldene internasjonalt regelverk)

navn etter personer eller firma som har
gjort en ekstra innsats for klubben. Å få
navn på en båt er en stor ære. Navnet

brukes daglig og følger båten hele dens
levetid, gjerne opptil 20 år.

